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  157 -154سورة األنعام من اآلية :  تفسير
  ) 43(  شريط رقم :

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َتَماًما َعَلى(    ) )154الِذَي َأْحَسَن َوتـَْفِصيًال لُكل َشْيٍء َوُهًدى َورَْحَمًة لَعلُهم ِبِلَقاء رَبِهْم يـُْؤِمُنوَن ( ثُم آتـَيـْ
  ] . 154[ األنعام : 

 --------- -  
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب  (   ُمث هاهنا إمنا هي لعطف اخلرب بعد اخلرب، ال للرتتيب هاهنا، كما قال الشاعر:) ثُم آتـَيـْ

  .ُقْل ِلَمْن َساَد ُمث َساَد أبوُه ... ُمثّ قد َساَد قـَْبَل َذلَك َجده 
 εزمن موسى متقدم على تالوة الرسول حممد ( مث ) يف هذا املوضع ، ليس املراد منها الرتتيب الزماين ، فإن  قال السعدي : •

  هذا الكتاب ، وإمنا املراد الرتتيب اإلخباري ، فأخرب أنه آتى موسى الكتاب .
عطف مبدح التوراة ورسوهلا،  )َوأَن َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتِبُعوُه (  وهاهنا ملا أخرب اهللا تعاىل عن القرآن بقوله قال ابن كثير : •

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب   ( فقال َوِمْن قـَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَماًما (  كقوله تعاىل راةوكثريًا ما يقرن سبحانه  بني ذكر القرآن والتو  )ُمث آتـَيـْ
ِذي َجاَء ِبِه ُموَسى نُورًا َوُهًدى ُقْل َمْن أَنزَل اْلِكَتاَب ال (  أول هذه السورةيف وقوله  ) ،َوَرْمحًَة َوَهَذا ِكَتاٌب ُمَصدٌق ِلَسانًا َعَربِيا 

فـََلما  ( ، وقال تعاىل خمربًا عن املشركني )َوَهَذا ِكَتاٌب أَنزْلَناُه ُمَباَرٌك  (، وبعدها ) لِلناِس َجتَْعُلونَُه قـَرَاِطيَس تـُْبُدونـََها َوُختُْفوَن َكِثريًا 
أَوَملَْ َيْكُفُروا ِمبَا أُوِيتَ ُموَسى ِمْن قـَْبُل قَاُلوا ِسْحرَاِن (  قال تعاىل) ِيتَ ِمْثَل َما أُوِيتَ ُموَسى َجاَءُهُم احلَْق ِمْن ِعْنِدنَا قَاُلوا َلْوال أُو 

ْعَنا ِكَتابًا أُ (  ، وقال تعاىل خمربًا عن اجلن أم قالوا) َتظَاَهرَا َوقَاُلوا إِنا ِبُكل َكاِفُروَن  نزَل ِمْن بـَْعِد ُموَسى قَالُوا يَا قـَْوَمَنا ِإنا مسَِ
قًا ِلَما بـَْنيَ يََدْيِه يـَْهِدي ِإَىل احلَْق َوِإَىل َطرِيٍق ُمْسَتِقيٍم  ُمَصد . (  

وقيل : الذي أحسن هو موسى فيكون الذي مبعىن ما أي على ما أحسن وتقديره وآتينا موسى الكتاب  ... قال الخازن : •
  العبادة وتبليغ الرسالة وأداء األمر.إمتاماً للنعمة عليه إلحسانه يف الطاعة و 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب قوله تعاىل ( قال الرازي : •   ) فيه وجوه :ُمث آتـَيـْ
التقدير : مث إين أخربكم بعد تعديد احملرمات وغريها من األحكام ، إن آتينا موسى الكتاب ، فذكرت كلمة "مث" لتأخري  ألول :

  ) . َوَلَقْد خلقناكم ُمث صورناكم ُمث قـُْلَنا للمالئكة اسجدوا َألَدمَ ( ة ، ونظريه قوله تعاىل اخلرب عن اخلرب ، ال لتأخري الواقع
أن التكاليف التسعة املذكورة يف اآلية املتقدمة التكليف ال جيوز اختالفها حبسب اختالف الشرائع بل هي أحكام  والثاني : 

  يامة.واجبة الثبوت من أول زمان التكليف إىل قيام الق
وأما الشرائع اليت كانت التوبة خمتصة ا ، فهي إمنا حدثت بعد تلك التكاليف التسعة ، فتقدير اآلية أنه تعاىل ملا ذكرها قال : 

  ذلكم وصاكم به يا بين آدم قدمياً وحديثاً ، مث بعد ذلك آتينا موسى الكتاب.
سى ، فتقديره : اتل ما أوحى إليك ، مث اتل عليهم خرب ما آتينا أن فيه حذفًا تقديره : مث قل يا حممد إنا آتينا مو  الثالث :
  موسى.
  مث مبعىن الواو يعين وآتينا موسى الكتاب { َمتَاًما َعَلى الذى َأْحَسَن } وقيل :

(  يف شريعته، كما قال جلميع ما حيتاج إليه اً جامع ب الذي أنزلناه إليه متاًما كامالً أي: آتيناه الكتاالِذَي َأْحَسَن  َتَماًما َعَلى( 
َنا لَُه ِيف األْلَواِح ِمْن ُكل َشْيٍء    ) .وََكَتبـْ
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َهْل َجزَاُء اإلْحَساِن ِإال  ( أي: جزاء على إحسانه يف العمل، وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، كقوله) َعَلى الِذي َأْحَسَن (  وقوله •
بُه ِبَكِلَماٍت فََأَمتُهن قَاَل ِإين َجاِعُلَك لِلناِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذريِيت قَاَل ال يـََناُل َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـْرَاِهيَم رَ ( ، وكقوله ) اإلْحَساُن 

ُهْم أَئِمًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلما َصبَـُروا وََكانُوا ِبآيَاتَِنا يُوِقُنوَن (  ، وقوله ) َعْهِدي الظاِلِمَني    .) َوَجَعْلَنا ِمنـْ
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َمتَاًما َعَلى الِذي َأْحَسَن  ( وقال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس   يقول: أحسن فيما أعطاه اهللا. )ُمث آتـَيـْ

  وقال قتادة: من أحسن يف الدنيا متم له ذلك يف اآلخرة.
  حلرام ، واألمر والنهي ، والعقائد وحنوها .حيتاجون إىل تفصيله ، من احلالل وا )َوتـَْفِصيًال لُكل َشْيٍء ( 
  .ىل رم يهديهم إىل الصراط السوي ) إَوُهًدى ( 
  اهللا رمحة وهداية ونور للبشرية ، وا حتصل السعادة واخلري الكثري . فإن العمل بكتب) َورَْحَمًة ( 
  بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم .)  لَعلُهم( 
  أي : يؤمنون بالبعث ولقاء اهللا وحسابه .)  ْم يـُْؤِمُنونَ ِبِلَقاء رَبهِ  (

  . فإن الكتاب اشتمل من األدلة القاطعة على البعث واجلزاء باألعمال ، ما يوجب هلم اإلميان بلقاء رم واالستعداد له
  الفوائد :

  إثبات رسالة موسى . -1
  أن اهللا أنزل على موسى كتاباً . -2
  ــة .أن كتب اهللا كاملة تام-3
  فضل اإلحسان ، وأن اهللا يثيب احملسن خري اجلزاء . -4
  أن كتب اهللا هداية ورمحة للناس . -5
  وجوب اإلميان باليوم اآلخر .-6

  ) َلَعلُكْم تـُْرَحُموَن  َوَهَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتِبُعوُه َواتـُقواْ 
  ] . 155[ األنعام : 

 ----------  
  أي : القرآن الكرمي .) َتاٌب َوَهَذا كِ ( 

  ومسي القرآن كتاباً :
  ) . ِيف َلْوٍح َحمُْفوظٍ .  َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِيدٌ ألنه مكتوب يف اللوح احملفوظ : كما قال تعاىل ( 

  )  بِأَْيِدي َسَفَرةٍ   وَعٍة ُمَطهَرةٍ َمْرفُ .  ِيف ُصُحٍف ُمَكرَمةٍ .  َفَمْن َشاَء ذََكَرهُ وهو مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة : قال تعاىل (
  وهو مكتوب يف الصحف اليت بأيدينا ، ونقرؤه من هذه الكتب .

  . εْن ِعْنِد اللِه َعز َوَجل "َعَلى الرُسوِل اْلُمْصَطَفى َخْريِ اْلَوَرى" ُحمَمٍد أي : م) أَنَزْلَناُه ( 
  ...... ) .َلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُحمَْكَماٌت ُهَو الِذي أَنـَْزَل عَ (  قَاَل تـََعاَىل 

  ) . إِنا أَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْق لَِتْحُكَم بـَْنيَ الناِس ِمبَا أَرَاَك اللهُ (  تـََعاَىل وقال 
َوَمْن َيْكُفْر بِاللِه  ِب الِذي أَنـَْزَل ِمْن قـَْبلُ اْلِكَتاِب الِذي نـَزَل َعَلى َرُسولِِه َواْلِكَتايَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللِه َوَرُسولِِه وَ (  َوقَاَل تـََعاَىل 

  ) . َوَمَالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـََقْد َضل َضَالًال بَِعيًدا
قًا ِلَما بـَْنيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِ (  َوقَاَل تعاىل ُمَصد احلَْق . (  
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  ... ) . بِِه َوذِْكَرى لِْلُمْؤِمِننيَ  املص، ِكَتاٌب أُْنزَِل ِإلَْيَك َفَال َيُكْن ِيف َصْدرَِك َحرٌَج ِمْنُه لِتُـْنِذرَ وقال تعاىل ( 
  ) . الِذي أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب وَملَْ َجيَْعْل لَُه ِعَوًجا، قـَيًما احلَْْمُد لِلهِ (  َوقَاَل تـََعاَىل 

  ) . تـَْنزِيٌل ِمْن َرب اْلَعاَلِمنيَ وقال تعاىل ( 
َلِة اْلَقْدرِ (  َوقَاَل تـََعاَىل    ) . إِنا أَنـَْزْلَناُه ِيف لَيـْ

  ا .كثُري املنافع ديناً ودني:  أي  )ُمَباَرٌك ( 
  من األوامر والنواهي واألحكام.واتباعه يكون بالعمل به ، ) فَاتِبُعوُه  (
وتفريع األمر باتباعه على كونه منزًال من اهللا ، وكونه مباركاً ، ظاهر : ألّن ما كان كذلك ال يرتّدُد أحد يف قال ابن عاشور :  •

  اتّباعه.
  اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .)  َواتـُقواْ ( 
  أى : لرتمحوا بواسطة اتباعه والعمل مبا فيه. )لُكْم تـُْرَحُموَن َلعَ 

  الفوائد :
  أن من أمساء القرآن الكتاب . -1
  بركة القرآن الكرمي . -2
  احلرص على القرآن تالوة وتدبراً وتطبيقاً لتحصل بركته . -3
  أن القرآن منزل من عند اهللا غري خملوق . -4
  وجوب اتباع القرآن الكرمي والعمل به .-5
  وجوب تقوى اهللا . -6
  عمل بالقرآن الكرمي سبب لرمحــة اهللا .أن ال -7
َنا ) َأْو تـَُقوُلوْا َلْو 156َأن تـَُقوُلوْا ِإنَما أُنِزَل اْلِكَتاُب َعَلى طَآئَِفتَـْيِن ِمن قـَْبِلَنا َوِإن ُكنا َعن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِليَن ((   أَنا أُنِزَل َعَليـْ

 ن َكذُكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة َفَمْن َأْظَلُم ِممبن رَنٌة مُهْم فـََقْد َجاءُكم بـَيـ َها اْلِكَتاُب َلُكنا َأْهَدى ِمنـْ َب بِآيَاِت اللِه َوَصَدَف َعنـْ
  )) 157َكانُوْا َيْصِدُفوَن (  َسَنْجِزي الِذيَن َيْصِدُفوَن َعْن آيَاتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب ِبَما

  ] . 157 – 156[ األنعام : 
 ----------  

َا أُنزَل اْلِكَتاُب  ( ال ابن جرير: معناه: وهذا كتاب أنزلناه لئال يقولواق )َأن تـَُقوُلوْا ِإنَما أُنِزَل اْلِكَتاُب َعَلى طَآئَِفتَـْيِن ِمن قـَْبِلَنا (  ِإمن
رَبـَنا َلْوال  َمْت أَْيِديِهْم فـَيَـُقوُلوا َوَلْوال َأْن ُتِصيبَـُهْم ُمِصيَبٌة ِمبَا َقد (  يعين: لينقطع عذرهم، كما قال تعاىل) ِلَنا َعَلى طَائَِفتَـْنيِ ِمْن قـَبْ 

َنا َرُسوال فـََنتِبَع آيَاِتَك [َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني    ) .أَْرَسْلَت ِإلَيـْ
  حجتهم تلك . εالقرآن على حممد فقطع اهللا بإنزاله  قال ابن جرير : •
  .، أي: لئال تضال )  يبني اهللا لكم أن تضلوا(  يعين: لئال تقولوا، كقوله تعاىل) أَْن تـَُقوُلوا قوله تعاىل (  قال البغوي : •

  ) .أَْن تـَُقوُلوا  (وقيل: معناه أنزلناه كراهة 
نصارى ، كيف كذبوا أنبيائهم ؛ فواهللا لو جاءنا نذير وكتاب ، سبب نزوهلا : أن كفار مكة قالوا : قاتل اهللا اليهود والقيل يف  •

  لكنا أهدى منهم ، فنزلت هذه اآلية ، قاله مقاتل.
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أي: وما كنا نفهم ما يقولون؛ ألم ليسوا بلساننا، وحنن مع ذلك يف شغل وغفلة عما هم  )رَاَسِتِهْم َلَغاِفِليَن َوِإن ُكنا َعن دِ (  
  فيه.

اهللا كتابًا بلغتهم لتنقطع  ال نعلم ما هي ، ألن كتبهم مل تكن بُلَغِتَنا ، فأنزل )وإن كنا عن دراستهم لغافلني (  قال الكسائي •
  م .حجته

معناه أنزلنا عليكم القرآن لئال تقولوا إن الكتاب أنزل على من قبلنا بلسام ولغتهم فلم نعرف ما فيه وغفلنا  قال البغوي : •
  م .را ألنفسكعن دراسته، فتجعلونه عذ

  ومرادهم إثبات نزول الكتابني مع االعتذار عن اتباع ما فيهما بعدم الدراية منهم والغفلة عن معنامها . قال الشوكاني : •
فأما اخلطاب ذه اآلية ، فهو ألهل مكة ؛ واملراد : إثبات احلجة عليهم بانزال القرآن كي ال يقولوا يوم :  قال ابن الجوزي •

  توراة واإلجنيل أنزال على اليهود والنصارى ، وكنا غافلني عما فيهما.القيامة : إن ال
ُهْم (  َنا اْلِكَتاُب َلُكنا َأْهَدى ِمنـْ أي: وقطعنا تـََعللكم أن تقولوا: لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا  )َأْو تـَُقوُلوْا َلْو أَنا أُنِزَل َعَليـْ

فـََلما َجاَءُهْم ( أَْقَسُموا بِاللِه َجْهَد أَْميَاِِْم لَِئْن َجاَءُهْم نَِذيٌر لََيُكونُن أَْهَدى ِمْن ِإْحَدى األَمِم وَ  (منهم فيما أوتوه، كقوله: أهدى 
  ، ) نَِذيٌر َما زَاَدُهْم ِإال نـُُفورًا

زَاِل اْلُقْرآِن اْلَعِظيِم َقْطَع ُعْذِر ُكفاِر َمكَة ; لَِئال يـَُقوُلوا : َلْو ذََكَر تـََعاَىل ِيف َهِذِه اْآليَِة اْلَكرِميَِة أَن ِمْن ُحْكِم ِإنْـ  قال الشنقيطي : •
َنا ِكَتاٌب َلَعِمْلَنا ِبِه ، َوَلُكنا أَْهَدى ِمَن اْليَـُهوِد َوالنَصاَرى ، الِذيَن ملَْ يـَْعَمُلوا بِ  نـُهْم ُكُتِبِهْم ، َوَصرَح ِيف َمْوِضٍع آَخَر أَ أُْنزَِل َعَليـْ

ِئ ، َوُهَو ق ; ِالْسِتْكَبارِِهْم َوَمْكرِِهُم السي أَْقَسُموا َعَلى َذِلَك ، َوأَنُه َلما أُْنزَِل َعَلْيِهْم ، َما زَاَدُهْم نـُُزولُُه ِإال نـُُفورًا َوبـُْعًدا َعِن احلَْ 
ِئْن َجاَءُهْم نَِذيٌر لََيُكونُن أَْهَدى ِمْن ِإْحَدى اْألَُمِم فـََلما َجاَءُهْم نَِذيٌر َما زَاَدُهْم ِإال َوأَْقَسُموا بِاللِه َجْهَد أَْميَاِِْم لَ (  قـَْولُُه تـََعاَىل 

  ) . نـُُفورًا اْسِتْكَبارًا ِيف اْألَْرِض َوَمْكَر السيِئ َوَال حيَِيُق اْلَمْكُر السيُئ ِإال بَِأْهِلهِ 
النيب العريب قرآن عظيم، فيه بيان  εيقول: فقد جاءكم من اهللا على لسان حممد )  من ربُكْم َوُهًدى َورَْحَمةٌ  فـََقْد َجاءُكم بـَيـَنةٌ  ( 

  للحالل واحلرام، وهدى ملا يف القلوب، ورمحة من اهللا بعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه.
َها  َفَمْن َأْظَلُم ِممن َكذَب بِآيَاِت اللِه َوَصَدفَ (   ، االستفهاُم إنكاري ، أي ال أحد أظلم من الذين كّذبوا بآيات اهللا )َعنـْ

  وصدف عنها .

َهاقوله تعاىل (  •   أي: صرف الناس وصدهم عن ذلك قاله السدي.)  َوَصَدَف َعنـْ
َها (  وعن ابن عباس، وجماهد، وقتادة   أعرض عنها.) َوَصَدَف َعنـْ

َها  ( وقول السدي هاهنا فيه قوة؛ ألنه قال َهْوَن (  كما تقدم يف أول السورة  )َفَمْن َأْظَلُم ِممْن َكذَب بِآيَاِت اللِه َوَصَدَف َعنـْ َوُهْم يـَنـْ
، ) َعَذابًا فـَْوَق اْلَعَذاِب الِذيَن َكَفُروا َوَصدوا َعْن َسِبيِل اللِه زِْدنَاُهْم  (  ، وقال تعاىل )َعْنُه َويـَْنَأْوَن َعْنُه َوِإْن يـُْهِلُكوَن ِإال أَنـُْفَسُهْم 

  ) .َسَنْجزِي الِذيَن َيْصِدُفوَن َعْن آيَاتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب ِمبَا َكانُوا َيْصِدُفوَن (  وقال يف هذه اآلية الكرمية
َها َفَمْن أَْظَلُم ِممْن َكذَب ِبآيَاِت اللِه وَ  ( وقد يكون املراد فيما  قال ابن عباس، وجماهد، وقتادة أي: ال آمن ا وال  )َصَدَف َعنـْ

، وحنو ذلك من اآليات الدالة على اشتمال الكافر على ) َفال َصدَق َوال َصلى َوَلِكْن َكذَب َوتـََوىل (  عمل ا، كقوله تعاىل
  ( تفسري ابن كثري ) .   ر .املعىن األول أقوى وأظه العمل جبوارحه، ولكن التكذيب بقلبه، وترك

يٌَة لِْلَمْفُعوِل ، َواْلَمْفُعوُل َحمُْذوٌف ، َواْلَمْعَىن : أَنُه )  َصَدفَ (  َوقَاَل السدي :  جحه الشنقيطي فقالور  • ِيف َهِذِه اْآليَِة ُمتَـَعد
َرُه َعِن اتـَباِع آيَاِت اللِه ، َواْلُقْرآُن يَُدل لَِقْوِل السدي ; ِألَن ِإْعرَ  اَض َهَذا الِذي َال َأَحَد َأْظَلُم ِمْنُه َعْن آيَاِت اللِه ، َصرَح َصد َغيـْ
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 ِبِه ِيف قـَْولِِه : َفَمْن َأْظَلُم ِمم َب ِبآيَاِت اللاْلُمرَاَد ِبَقْولِِه :  هْن َكذ َذِلَك َعَلى َأن ْكِذيِب ، َفَدلِإَذا َال ِإْعرَاَض أَْعَظُم ِمَن الت ،
ْضَالِل .َوَصَدَف عَ  َها ، َفَصاَر َجاِمًعا بـَْنيَ الضَالِل َواْإلِ َرُه َعنـْ َها ، أَنُه َصد َغيـْ   نـْ

  أي صرف الناس عنها فجمع بني الضالل واإلضالل . قال أبو السعود : •
هلم ، أي : سنجزي ونعاقب هؤالء املعرضني وعيد ) َما َكانُوْا َيْصِدُفوَن َسَنْجِزي الِذيَن َيْصِدُفوَن َعْن آيَاتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب بِ ( 

  عن آيات اهللا وحججه الساطعة شديد العقاب بسبب إعراضهم عن آيات اهللا وتكذيبهم لرسله .
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